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На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община 

Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или 

в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

с. ЦЕНОВО 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Цветомир Петров 

ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от 

Община Ценово. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни 

от Община Ценово: 

В глава единадесета на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово са описани видовете 

административни услуги, сроковете за извършването им и таксите които събира община 

Ценово за тяхното извършване. Последната актуализация на цените на малка част от тези 

административни услуги е направена с решение № 273 по протокол № 40/22.12.2017 г. на 

общински съвет Ценово. По-голямата част от цените на административните услуги не са 

променяни от първоначалното приемане на Наредба № 3 през 2008 г.  Във връзка с промяната в 

икономическата обстановка в страната и повишената инфлация считам, че размера на таксите 

за административни не са актуални и предлагам същите да бъдат увеличени. Следва да се 

допълнят наименованията на предлаганите административни услуги съобразно Наредбата за 

административния регистър и Наредбата за административното обслужване. 

Промените и допълненията се налагат поради необходимост от разширяване на обхвата 

на услугите, предлагани от общинска администрация на физически и юридически лица на 

територията на община Ценово с цел задоволяване на обществените потребности.  
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Цели се Актуализиране на предлаганите цени и услуги. 
 

Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с 

изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията на общинският съвет е да определя 

цената на съответната услуга или право. При определяне размера на таксите, трябва да се 

спазят определените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, принципи – възстановяване на пълните разходи на 

общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите 

услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при 

определяне и заплащане на местните такси. В тази връзка предлаганите промени в 

административните услуги се базират на реалните разходи на общината за предоставянето на 

конкретната услуга. Предложените такси на услуги са съобразени с действащото 

законодателство и произтичат от естеството на работа на всяка една дирекция в Община 

Ценово и всички второстепенни разпоредители.  

 С настоящия проект се предвиждат следните промени спрямо сега действащата наредба:

  

 

В Глава единадесета Такси за административни услуги се правят следните промени 

 

В чл.80, ал.1 

т.2 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 6.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 4 .00 лв. за 2 дни 

т.4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 6.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 4.00 лв. за 2 дни 

т.7 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние се 

изменя на Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за 

раждане, акт за смърт) 

Бърза поръчка се изменя от 3.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 2.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.8 Издаване на удостоверение за наследници 

Бърза поръчка се изменя от 6.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.9 Издаване на удостоверение за семейно положение 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.10 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.11 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

 т.12 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 
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т.13 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.15 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак от 

български граждани в чужбина 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 1 ден на 20.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 7 дни на 10.00 лв. за 7 дни 

т.16 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 1 ден на 30.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 7 дни на 15.00 лв. за 7 дни 

т.17 Издаване на удостоверение за постоянен адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.18 Заверка на удостоверение за постоянен адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на 

постоянен адрес 

от 3.00 лв. се изменя на 5.00 лв. 

т.19 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година. 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.20 Издаване на удостоверение за настоящ адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 6.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 3.00 лв. за 2 дни 

т.21 Заверка на адресна карта за настоящ адрес 

от 3.00 лв. се изменя на 5.00 лв. 

т.22 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г. 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.23 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 1 ден на 20.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 7 дни на 10.00 лв. за 7 дни 

т.24 Комплектуване на документи и изготвяне на решение за възстановяване или 

промяна на име по административен ред 

от 15.00 лв. се изменя на 20.00 лв. 

т.25 Издаване на препис или заверено копие от семеен регистър, личен регистрационен 

картон или друг документ по гражданско състояние се изменя на Издаване на заверен препис 

или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 

от 4.00 лв. се изменя на 10.00 лв. 

т.26 Пресъставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 

имат актове съставени в чужбина се изменя на Съставяне на актове за гражданско състояние на 

български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 

т.27 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението се изменя на 

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 

от 3.50 лв. се изменя на 5.00 лв. 
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т.28 Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско 

гражданство 

от 5.00 лв. се изменя на 10.00 лв. 

т.29 Изготвяне и обработка на декларация за припознаване на дете след съставяне на акт 

за раждане 

от 5.00 лв. се изменя на 10.00 лв. 

 

В чл.85,  

ал.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 4 часа на 20.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 2 дни на 10.00 лв. за 2 дни 

ал.2 Издаване на удостоверение за декларирани данни 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 4 часа на 20.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 10.00 лв. за 2 дни 

ал.3 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствата 

Бърза поръчка се изменя от 5.00 лв. за 4 часа на 10.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

ал.4 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация 

Бърза поръчка се изменя от 2.00 лв. на страница за 4 часа на 5.00 лв. на страница за 4 

часа 

Обикновена поръчка се изменя от 1.00 лв. на страница за 2 дни на 3.00 лв. на страница за 

2 дни 

ал.5 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства 

Бърза поръчка се изменя от 5.00 лв. за 4 часа на 10.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

ал.6 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 

Бърза поръчка се изменя от 15.00 лв. за 4 часа на 25.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 10.00 лв. за 2 дни на 15.00 лв. за 2 дни 

ал.7 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 

Бърза поръчка се изменя от 15.00 лв. за 4 часа на 25.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 10.00 лв. за 2 дни на 15.00 лв. за 2 дни 

ал.8 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 

строителство 

Бърза поръчка се изменя от 15.00 лв. за 4 часа на 25.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 10.00 лв. за 2 дни на 15.00 лв. за 2 дни 

ал.9 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса 

битови отпадъци 

Бърза поръчка се изменя от 5.00 лв. за 4 часа на 10.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 
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           Цели, които се поставят: 

 

           Цел на приемането на настоящите промени в Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово на 

територията на общината е осигуряването на съответствие между Наредбата и актуалната 

икономическа обстановка в страната. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 

Предвидените изменения в Проекта на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово не изискват 

допълнителни финансови средства за прилагането и. 

 

 Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 

 

Очакваните резултати след изменение на Наредба № 3 са актуална нормативна база. 

Предложените промени в проекта на акта ще доведат до по-лесно балансиране на приходната и 

разходната част на общинския бюджет. 

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

            Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

              

           Във връзка с изложените от мен мотиви,  с оглед гореизложеното и на основание чл. 52, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам следния проект за 

  

                                                                Р Е Ш Е Н И Е: 

 

  

           На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.8 от 

Закона за нормативните актове и чл.3, ал.1, т. 22 и ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет Ценово 

 

                                                                      РЕШИ: 

 

          Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово -  

(Приложение №1). 

 

 

 Приложения: 
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1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово 

 

 

 

 

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ 

Зам.-Кмет на Община Ценово 

За Кмет на община Ценово 

Съгл.заповед №353/18.11.2022 г. 
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                                                                                                                     Приложение№1: 

 ПРОЕКТ 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА 

НАРЕДБА № 3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО  

 

 

§1. Глава единадесета Такси за административни услуги се правят следните 

промени 

 

В чл.80, ал.1 

т.2 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 6.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 4 .00 лв. за 2 дни 

т.4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 6.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 4.00 лв. за 2 дни 

т.7 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние се 

изменя на Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за 

раждане, акт за смърт) 

Бърза поръчка се изменя от 3.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 2.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.8 Издаване на удостоверение за наследници 

Бърза поръчка се изменя от 6.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.9 Издаване на удостоверение за семейно положение 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.10 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.11 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

 т.12 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.13 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 7 дни на 5.00 лв. за 7 дни 

т.15 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак от 

български граждани в чужбина 
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Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 1 ден на 20.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 7 дни на 10.00 лв. за 7 дни 

т.16 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 1 ден на 30.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 7 дни на 15.00 лв. за 7 дни 

т.17 Издаване на удостоверение за постоянен адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.18 Заверка на удостоверение за постоянен адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на 

постоянен адрес 

от 3.00 лв. се изменя на 5.00 лв. 

т.19 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година. 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.20 Издаване на удостоверение за настоящ адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 6.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 3.00 лв. за 2 дни 

т.21 Заверка на адресна карта за настоящ адрес 

от 3.00 лв. се изменя на 5.00 лв. 

т.22 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес се изменя на Издаване на 

удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г. 

Бърза поръчка се изменя от 4.00 лв. за 1 ден на 10.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

т.23 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 1 ден на 20.00 лв. за 1 ден 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 7 дни на 10.00 лв. за 7 дни 

т.24 Комплектуване на документи и изготвяне на решение за възстановяване или 

промяна на име по административен ред 

от 15.00 лв. се изменя на 20.00 лв. 

т.25 Издаване на препис или заверено копие от семеен регистър, личен регистрационен 

картон или друг документ по гражданско състояние се изменя на Издаване на заверен препис 

или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 

от 4.00 лв. се изменя на 10.00 лв. 

т.26 Пресъставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 

имат актове съставени в чужбина се изменя на Съставяне на актове за гражданско състояние на 

български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 

т.27 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението се изменя на 

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 

от 3.50 лв. се изменя на 5.00 лв. 

т.28 Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване на българско 

гражданство 

от 5.00 лв. се изменя на 10.00 лв. 

т.29 Изготвяне и обработка на декларация за припознаване на дете след съставяне на акт 

за раждане 
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от 5.00 лв. се изменя на 10.00 лв. 

 

В чл.85,  

ал.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 4 часа на 20.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 5.00 лв. за 2 дни на 10.00 лв. за 2 дни 

ал.2 Издаване на удостоверение за декларирани данни 

Бърза поръчка се изменя от 10.00 лв. за 4 часа на 20.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 10.00 лв. за 2 дни 

ал.3 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствата 

Бърза поръчка се изменя от 5.00 лв. за 4 часа на 10.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

ал.4 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация 

Бърза поръчка се изменя от 2.00 лв. на страница за 4 часа на 5.00 лв. на страница за 4 

часа 

Обикновена поръчка се изменя от 1.00 лв. на страница за 2 дни на 3.00 лв. на страница за 

2 дни 

ал.5 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства 

Бърза поръчка се изменя от 5.00 лв. за 4 часа на 10.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

ал.6 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 

Бърза поръчка се изменя от 15.00 лв. за 4 часа на 25.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 10.00 лв. за 2 дни на 15.00 лв. за 2 дни 

ал.7 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 

Бърза поръчка се изменя от 15.00 лв. за 4 часа на 25.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 10.00 лв. за 2 дни на 15.00 лв. за 2 дни 

ал.8 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 

строителство 

Бърза поръчка се изменя от 15.00 лв. за 4 часа на 25.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 10.00 лв. за 2 дни на 15.00 лв. за 2 дни 

ал.9 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса 

битови отпадъци 

Бърза поръчка се изменя от 5.00 лв. за 4 часа на 10.00 лв. за 4 часа 

Обикновена поръчка се изменя от 3.00 лв. за 2 дни на 5.00 лв. за 2 дни 

 

§2. Настоящата Наредба за изменение на Наредба №3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от община Ценово 

влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Ценово. 


